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DISCUSSING GERMAN GENOCIDE IN
AFRICA: THE CASE OF THE HERERO AND
NAMA OF GERMAN SOUTH-WEST AFRICA
Ihediwa Nkemjika CHIMEE
Abstract: Any discussion of European colonialism in Africa without reference
to German colonialism would be imcomplete. Not only that the fate and future
of the continent was debated and decided in Berlin in 1885, but the German
colonialism in Africa left a genocidal legacy for the people of South-West Africa
(now Namibia), and indeed for Africa as a whole. Here from 1905 to 1908, the
German colonial authorities waged a relentless war aimed at the complete
eradication of the two most prominent entities in the colony – the Herero and
the Nama. The Germans in their genocidal quest did not see anything human in
the native populations, and armed with this state of mind, covertly pursued wars
of extermination against the two groups. What happened in the second quarter
of the XXth century in Europe may have followed the precedent set in SouthWest Africa. Because Africa was under colonial rule and had no place in the
comity of nations, the Herero and Nama genocide became submerged in history,
without Germany being held to account as they were made to do after World
War II. The paper intends to discuss the broader ramifications of German
genocidal history in Southwest Africa, and its impact on the two ethnic groups in
the region.
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◊◊◊
Rezumat: Orice discuţie despre colonialismul european în Africa ar fi
incompletă dacă nu s-ar referi şi la colonialismul german. Nu numai că soarta şi
viitorul continentului au fost dezbătute şi decise la Berlin, în 1885, dar mai mult
decât atât, colonialismul german în Africa a lăsat o moştenire a genocidului
pentru oamenii din Africa de Sud-Vest (astăzi Namibia) şi din Africa în general.
În Africa de Sud-Vest din 1905 şi până în 1908, autorităţile coloniale germane au
purtat un război neîntrerupt al cărui scop era de a eradica în întregime cele mai
proeminente două entităţi din colonie – triburile Herero și Nama. Germanii, în
efortul de exterminare a acestora, au afirmat că „dreptul la viaţă al indigenilor
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este dat numai de necesitatea de a renunţa la condiţia lor barbară şi de a deveni o
clasă de servitori pentru albi”. Astfel, înarmaţi cu această mentalitate, germanii au
întreprins în secret, războaie de exterminare împotriva celor două grupuri. Este
posibil ca evenimentele care au avut loc în al doilea sfert al secolului XX în
Europa, să se fii inspirat din precedentul stabilit în Africa de Sud-Vest. Deoarece
Africa s-a aflat sub dominaţia colonială şi nu a ocupat un loc în comunitatea
naţiunilor, genocidul grupurilor Herero și Nama s-a pierdut în istorie, fără ca
Germania să fie trasă la răspundere, de o manieră asemănătoare celei de după Al
Doilea Război Mondial. Studiul îşi propune să analizeze ramificaţiile extinse ale
istoriei germane a genocidului în Africa de Sud-Vest, precum şi impactul asupra
celor două grupuri etnice din regiune.
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